
Schůze Výkonného výboru Horalu  
 

Dne:   22.3.2019;  18.00 hod,  

Místo konání:   restaurace ARTE, Šumperk 

Přítomni:  VV (Churavý, Doubravský, Hegedűšová) 

Hosté:  KK (Musilová, Komárková) 

 

 

1. Plnění úkolů poslední výborovky:  

 - zajištění a organizace VH    - splněno 

 - schůzka s vedením DK o Horování    - splněno 

 - vydání Plesnivce 2019_1    - splněno 

 

 

2. Schůzka s vedením DK o Horování 5.2.: 

 - přítomni: Písková, Churavý, Doubravský 

 - dohodnuto: - konstatován zájem DK i Horalu o pokračování akce 

    - dramaturgie - Doubravský (smlouva s DK) 

    - DK zajistí kvalitní svou techniku 

    - DK zajistí nové panely pro výstavku 

    - DK zajistí finance (noví sponzoři) 

    - živá hudba o přestávkách není nutná, spíše narušuje komunikaci 

        

  

3. Termíny a zajištění nejbližších klubových akcí: 

 VH ČHS   Praha 23.3.2019 

 Veteráni   Sokolka 13.4.2019 

 Gastro    Bradlo 27.4.2019 

 Běh na Baštu   Králec 7.5.2019 

 písek    Sušky 17.-19.5.2019  

 Půlsilvestr   Rabštejn 30.6.2019 

 

 

4. Různé: 

- návrh Evy Komárkové uspořádat Mikuláš na Pradědu 

 - noc + večeře = 450 (Eduard 330);  

 - ubytování - turistická ubytovna (4 x 8 postelí, 1 x 4 postele) 

 - soukromá místnost + dlouho otevřený bar (jako Eduard),  

 - možnost dopravy hudebních nástrojů z Hvězdy (Ovčárny) 

 - pěší doprava z ČHS, Ovčárny, Skřítku 

 - Hvězda - Ovčárna možno i busem 

 - parking aut na Hvězdě (300 Kč/2 dny) 

 - projektor a ozvučení místní, hraní povoleno,  

 - předseda zajistí rychlou anketu, v průběhu týdne do 31.3. dá Evě vědět 

 - VV a KK se většinou přiklání k „Pradědu“ 

 



- připomínky a náměty pro předsedu před VH ČHS (Praha, 23.3.) 

 - E-shop pojištění – složité, funkční jen některé varianty, ostatní blokované 

   - děti z rodinného členství nutně zapsané do ČHS 

   - přihlášený předseda nemůže udělat víc druhů objednávek (jen Trio či ČHS,  

    či sólo UniQua), časově náročné 

   - nutná změna, zjednodušení, jinak Trio oddíly dělat nebudou 

   - fungovat by to mělo nejpozději počátkem prosince, ne až po vánocích 

- daňové přiznání 2019: 

 - Churavý zpřesnil propočet stavu půjček k 31.12.2018 pro daňové přiznání (nemá vliv na  

  vlastní výpočet stavu půjček k datu zápůjčky) 

 - podepsání daňového přiznání o víkendu (Churavý, Hegedűšová) 

 

 

 

 

zapsal: Churavý Mirosůav 


